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Özellikler
Amplifikatö
Nominal Çıkış Gücü 2X10 W RMS

Sinyal Gürültü Oranı > 77  dBA

AUX IN 0.6V RMS 10 kohm

Genel bilgiler
Sinyal Gürültü Oranı Model: SEB0902000AE,SEB0902000AU,

SEB0902000AB,SEB0902000A(Philips)
Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 1 A
Çıkış: 9 V  2000mA
OH-1018A0902000U-UL(Philips)
Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 650 mA
Çıkış: 9 V  2A

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi <18 W

Beklemede Güç tüketimi <1 W

Boyutlar - Ana Ünite (çap x yükseklik) 210 x 150 x 135mm

Ağırlık- Paketle Birlikte 0,96 kg

Önemli

Bu güvenlik sembollerini öğrenin 

 

 
Bu ‘yıldırım’ sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik 
çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenli-
ği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın. 
‘Ünlem işareti’, çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili 
bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. 
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün 
yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu 
objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir. 
DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya 
tamamen oturacak şekilde takın. 
Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz 
bırakılmamalıdır.

Uyarı

• ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak 
kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda 
kalmalıdır.

Uyarı

• Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. 
• Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın. 
• Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın. 
• Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
• Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fi veya adaptöre her 

zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça 
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisi-
ni geçersiz kılabilir.

 

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

 

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli 
malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. 

 

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, 
söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında 
olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz 
yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal 
evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin 
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz 
etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye 
kolayca ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren 
köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) 
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüş-

türülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen 
ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında 
yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

 

“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın 
özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştiri-
ci tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı 
anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar 
ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile 
kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.
iPod ve iPhone, Apple Inc.’in ABD’de tescilli olan ticari markalarıdır. 
tescilli ticari markasıdır. 

Not

 • Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.
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